
PROJEKTERINGSUNDERLAG FIBER,  BESTÄLLNING AV GRÄVNING PÅ EGEN TOMT. 
_____________________________________________________ 
 
Beskrivning: Grävning fiberkabel på egen tomt. 
 
Utförande: Härmed erbjuder vi oss att utföra rubricerande  
 arbete med kompaktlastare och grävaggregat. 
 

Jag vill att Holländarens Trädgård AB gräver fram stamledningen in till huset. 

 

Jag vill ha återställning av marken enl. nedan. 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Önskas bortforsling av t.ex. sten, rötter och annat?     JA:___   Nej:___ 

 

Namn och faktureringsadress: 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Mobilnr:_________________________   Telefon:_________________________ 

 

E.mail:___________________________________________________________ 

 

Jag vill använda mig av ROT-avdraget 2015 (ej maskinarbete) och lämnar följande uppgifter: 

Personnummer:_________________________________ 

 

Fastighetsbeteckning:_____________________________ 

 

Jag har vattenledning, avlopp, dränering, elkabel, telefonledning där grävningen är planerad. Om JA, vad och 

var? 

________________________________________________________________ 

 

Kabelutsättning skall göras av fastighetsägaren. 

 

Det finns fornminnen, biotopskydd, träd/buskar eller övriga hinder t.ex. stora stenar eller staket/altan där 

grävningen är planerad. Om JA, vad och var? 

 

________________________________________________________________ 

 

Viktigt att tydligt märka ut på tomten var ni vill ha grävt. 

. Markera var kabelanslutning ska vara vid tomtgränsen. 

. Markera vid husvägg där kabel och yttre dosan skall anslutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H O L L Ä N D A R E N S  T R Ä D G Å R D  A B  
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Maskingrävning: Maskingrävning 25 cm bredd och 40-50 cm djup. För större  

 grävdjup skriv detta som kommentar. 

 

Dokumentation:  Innan och efter arbetet fotograferas området för grävningen. (kan skickas via mail) 

 

Arbetet: Jämnt underlag för kabel grävs på rekommenderat djup. Sten och andra riskfaktorer som kan 

                                        skada stamledningen tas bort.  Bergs Fiber tillhandahåller kabelrör 16mm PU-slang och 

optokabelmarkering.  Optomarkeringsband  med trådmarkering ligger ca 10 cm ovan fiberkabel. Ca 

30 cm från husväggen fylls ej. Inga skarpa böjningar av kabel. Rekommenderad kabelläggning är 

rakt fram till huset. 

 

Besiktning: Innan arbetet utförs en besiktning av Holländarens Trädgård AB. 

 

 

 

 

 

 

Företagsfakta: 

 

Fakturering: Genom fakturering efter avslutat arbete. 

 (kreditupplysning av dig som kund kan komma att ske). 

 Betalning 10 dagar. Mervärdesskatt redovisas av oss enligt  

 bokföringsmässiga grunder. 

 

Kvalitet:  Holländarens Trädgård AB:  

- Innehar försäkringar. Besiktigad och kontrollerad utrustning/maskineri. 
- Innehar Aktiebolag och är registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket. 
- Använder sig av en auktoriserad revisor. 
- Kvalitetssäkrar utfört arbete för dig som kund med/genom rätt utbildning och 

kontinuerlig uppdatering. 
- Använder kvalitetssäkrat material från Skanska, Swerock, Beijer,Borgunda Såg 

eller motsvarande leverantör. 
 

Försäkring: Holländarens Trädgård AB reserverar sig för följande 

  

 Vid ovanstående beskrivna arbeten har vi i  

 projekteringsstadiet ingen möjlighet att inspektera och  

 bedöma förhållande under marknivå, utan får göra en  

 bedömning utefter den samlade information som är  

 möjlig att tillgå vid det tillfället. 

 

 Att de uppgifter vi fått om förutsättningarna för  

 arbetet överensstämmer med verkliga förhållanden.  

 (ledningsutsättning, riskfaktorer, tillstånd mm.) 

 Om någon av denna information saknas eller är felaktig  

 frånsäger sig Holländarens Trädgård AB allt ansvar  

 gällande dessa delar. 

 

 Om tilläggsarbeten blir aktuella eller om  

 omständigheterna ändras sker detta i samråd med  

 kunden och kompletterande beställning/journal/offert  

 skrivs. 

 

 Holländarens Trädgård AB är inte totalentreprenör utan  

 redovisar bara företagets del i entreprenaden. 

 

 Förhållanden som vi ej kan råda över, samt tryckfel. 

 

 

 

 

 



 

 

Priser exkl. moms: 

 

Maskingrävning i trädgård 40-50 cm djup    65 kr/m 

Handgrävning i trädgård 30 cm djup 100 kr/m 

Korsning befintliga ledningar 300 kr/st 

Transportkostnad bortforsling material           350 kr/st 

Omflyttning planteringar (ej grävmaskin) 400 kr/tim 

Återställa marken exkl. material (t.ex. så gräs, 

stenläggning, återplantering) 400 kr/tim 

Maskinarbete utanför fibergrävning* 535 kr/tim 

Framkörningsavgift  300 kr/st   

Resekostnad utanför fibergrävningen*           4,70 kr/km 

*om kunden önskar annat trädgårdsarbete parallellt med arbetet med grävning för fiber på egen tomt. 

 

 

 

Holländarens Trädgård AB Org.nr :556850-0119 

Lerdala Lycke  

54017 Lerdala. www.hollandarenstradgard.se 

e.mail: hollandarenstradgard@telia.com 

Tack för visat intresse! 
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